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Dato: 5. februar 2014 
 

Vedr. Fjernvarme i Morud og Bredbjerg 
 
Fjernvarme Fyn A/S har nu været i gang med at promovere nem, billig og miljøvenlig fjern-
varme i området i næsten to år. I denne periode har vi besøgt rigtigt mange mennesker, af-
holdt infoarrangementer og været til stede i området. Ud over dette har vi annonceret og hus-
standsomdelt materiale. 
 
Desværre må vi konstatere, at den nødvendige opbakning ikke har været til stede i området. 
Vi ser os derfor nødsaget til at indstille alle aktiviteter i området.  
 
Det betyder, at projektet ikke bliver til noget i 2014 og at man derved ikke kan opnå hånd-
værkerfradraget.  
 
Vi er selvfølgeligt meget kede af, at projektet ikke bliver til noget i denne omgang, men det 
har været en forudsætning helt fra starten, at der skulle være 50 % opbakning inden projektet 
kunne igangsættes. I skrivende stund mangler vi stadig varmegrundlaget fra ca. 35 husstande. 
(Skulle der være nogen der endnu ikke har fået tilmeldt sig, vil mandag den 24. februar være 
absolut sidste tilmeldingsfrist.) 
 
Vores projektgodkendelse gælder i 3 år og hvis opbakningen skulle være til stede på et senere 
tidspunkt, kan vi vælge at genoptage dette, men vi vil ikke være proaktive omkring salget af 
fjernvarme i området. Men I er altid meget velkomne til at kontakte os. 
 
Udmeldte priser, med undtagelse af håndværkerfradraget, vil være gældende så længe vi har 
projektgodkendelsen. Vi vil tillade os at gemme alle tilsagn til fjernvarme og kontakte Jer i 
det tilfælde at opbakningen skulle være der på et senere tidspunkt. 
 
Skulle der være spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte Ulrik Fløjborg eller underteg-
nede. 
 
Venlig hilsen 
 
Allan Stihøj 
Kundecenterchef 
 
Direkte tlf. 65 47 30 70 
E-mail as@fjernvarmefyn.dk 
    
 

Til beboerne i Morud og Bredbjerg 


